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                                            SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOT BUDOWLANYCH NA WYKONANIE PRZEBUDOWY OBIEKTU N A TERENIE
SZPITALA PRZY UL. ABRAMOWICKIEJ W LUBLINIE Z PRZEZN ACZENIEM TEGO
OBIEKTU PO PRZEBUDOWIE NA POMIESZCZENIA ARCHIWALNE DLA POTRZEB
SZPITALA

1. WSTĘP
             
            1.1. PRZEDMIAR I ZAKRES ROBÓT
                   Przedmiotem robót jest wykonanie generalnego remontu budynku byłego składu       

 opału przy kotłowni szpitala przy ul. Abramowickiej w Lublinie. Jest to związane z  
 przeznaczeniem budynku byłego składu opału na archiwum szpitala przy ul.   
 Abramowickiej.

      1.2. ZAKRES ROBÓT

Roboty murowe:

- Wymurowanie ścianek działowych wewnętrznych do pomieszczeń biurowych i w.c.  
  Ścianki murowane z cegły ceramicznej o grubości 12 i 6 cm.
-  Domurowanie części ścianki przy wejściu do tzw. Tajnego archiwum ( pomniejszenie  
    istniejącego otworu).

Roboty związane z reperacją części wewnętrznej stropodachu:

- Odkryte uzbrojenie w części podciągów i słupów należy dokładnie oczyścić szczotkami 
  metalowymi.
- Usunąć przez skucie spękanych elementów betonowych na podciągach.
- Po oszyszczeniu zbrojenia powierzchnię pokryć mineralną powłoką antykorozyjną  
  
- Miejsca uszkodzone pokryć warstwą szczepną oraz nałożyć zaprawę drobnoziarnistą do 
   wypełniania ubytków w betonie warstwą grubości 5 - 20 mm.

Roboty posadzkowe:

- Istniejącą posadzkę betonową byłęgo składu opału dokładnie oczyścić.
- Całą powierzchnię pokryć zaprawą samopoziomującą.
- Na tak przygotowanym podłożu ułożyć folię oraz twardy styropian gr. 2 cm.
- Na styropianie warstwa z zaprawy cementowej gr. 3 cm z zabudowaną siatką metalową.
- Posadzka w całym pomieszczeniu wewnętrznym z płytek gresowych 30x30 cm. wraz z 
  cokolikiem na ścianach.
- W pomieszczeniach sanitarnych ułożenie posadzek z płytek gresowych oraz oblicowanie 
   ścianek glazurą do wysokości 2m.

 



Roboty tynkarskie:

- Ściany wewnętrzne istniejące dokłądnie oczyścić mechanicznymi szczotkami    
  metalowymi, uzupełnić niewielkie ubytki oraz całe ściany pokryć cienką warstwą zaprawy
  z zatarciem na gładko.
- Wykonać nowe tynki rodzaj III na nowych ściankach.
- Przewiduje się wykonanie suchego tynku na całej powierzchni istniejącego stropodachu. 
  Mocowanie płyt do istniejących podciągów za pomocą łączników metalowych na   
  konstrukcji.

Roboty stolarskie:

- Nowe drzwi wewnętrzne, drewniane i ościeżnice osadzić w przygotowanych otworach.

Roboty malaraskie:

- Pomalowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami emulsyjnymi. 

     1.3. INFORMACJE:
 
                 - Plac budowy usytuowany będzie przy ścianie zewnętrznej wejściowej oraz wewnątrz    

  byłego bunkra.
- Zaplecze socjalne i biurowe należy slokalizować w części wewnętrznej obiektu.
- Punkty poboru wody i energii elektrycznej do celów budowlancyh z budynku sąsiedniej 
  kotłowni.
- Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji wod-kan według oddzielnej 
  dokumentacji.

     1.4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE:

Świadczeniom umownym podlegają również roboty towarzyszące pomimo że nie będą 
odrębnie wymienione w umowie realizacyjnej.

Roboty towarzyszące:

- Urządzenia, ewntualne ogrodzenie i likwidacja placu budowy.
- Zabezpieczenie pomieszczeń użytkowych na cele zaplecza socjalnego budowy przed  
  dewastacją mogącą mieć miejsce w trakcie i w wyniku robót, ich eksploatacji.   
  Doprowadzenie tych pomieszczeń do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
- Pomiary niezbędne do wykonania i rozliczenia robót wraz z dostarczeniem niezbędnych 
  do tego celu przyrządów i sprzętu.
- Działanie ochronne zgodne z przepisami i warunkami BHP.
- Usuwanie z placu budowy odpadów i znieczyszczeń wynikających z robót wykonawcy.

    
     1.5.  INFORMACJE O WYKONANIU ROBÓT:

Wykonawca winien zapewnić obsadę Kierownika Budowy do prowadzenia robót.

 Roboty wykonywać na podstawie: 
 - Umowy realizacyjnej
 - Przedmiaru robót a zwłaszcza w nim podstawy wyceny KNR lub innej bazy normatywnej
- Obowiązującej normy i warunków technicznych wykonania i odbioru robót.



 - Zasadmi wiedzy i sztuki budowlanej

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót z „ dokumentami odniesienia”.

       2. MATERIAŁY:

Należy stosować materiały budowlane zgodnie z obowiązującymi normami i atestami.

      3. SPRZĘT:

Dobór sprzętu niezbędnego do realizacji prac w gesti wykonawcy przy uwzględnieniu przez
Niego dostepności miejsca robót i ich rodzaju.

     4. WYKONANIE ROBÓT:

A) Technologia wykonania robót- ogólnie stosowana w tego rodzaju pracach określona 
przez bazę normatywną podtsaw wyceny, zakres wymaganych przez Zamawiającego 
czynności związanych z realizacja zamówienia podany jest w założeniach ogólnych i 
szczegółowych KNR-ów lub innej bazie normatywnej stanowiących podstawę wyceny 
przedmiaru inwestorskiego oraz przy poszczególnych tablicach katalogów a także 
Warunkach technicznych wykonania i odbiorze robót, MSWiA „Arkady” 1989 i 1990.
B) Warunki potwierdzania zgodności wykonania robót- bierząca kontrola Inspektora 
Nadzoru.

    
     5. WYKONANIE ROBÓT:

A) W toku prac budowlanych będzie kontrola Inspektora.
B) Przy odbiorze końcowym oraz  na każde żądanie Inspektroa Nadzoru podczas realizacji

prac, Wykonawca winien przedstawić atesty lub aprobaty techniczne na zastosowane materiały
budowlane (załącznik do protokołu odbioru).

     6. OBMIAR ROBÓT:

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i
wbudowanych materiałów. Obmiary robót stałych i dodatkowcyh dokonuje Wykonawca a wyniki
zamieszcza w Księdze Obmiarów. Inwestor potwierdza prawidłowość obmiarów. Roboty
dodatkowe i uzupełniające nie przekraczające 20% umownej kwoty realizowane być mogą
wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów konieczności i
zweryfikowanych przez niego kosztorysów realizacyjnych.

    7. ODBIÓR ROBÓT:

Odbiór robót według warunków umownych.

    8. WARUNKI PŁATNO ŚĆI:

Według zawartej umowy.


